
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ماعنألا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

01a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.18  ) ( ةغرفم  )  ( 919  )  ( 399  ) 

 :- تايوتحملا  

ميحرلا1- نمحرلا  هللا  مسب 
-2 { رونلاو تاملظلا  لعجو  ضرألاو  تاومسلا  قلخ  يذلا  هلل  دمحلا  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-3 { نولدعي مهبرب  اورفك  نيذلا  مث  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا4-
-5 { نورتمت متنأ  مث  هدنع  ىمسم  لجأو  الجأ  ىضق  مث  نيط  نم  مكقلخ  يذلا  وه  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا6-

01b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 764  )  ( 422  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 { نوبسكت ام  ملعيو  مكرهجو  مكرس  ملعي  ضرألا  يفو  تاومسلا  يف  هللا  وهو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 12ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  69ةعوسوم 

ًايلاح 81نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
81

سمألا راوز 
557
راوزلا يلامجإ 

6849325

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
47

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
9356
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
25
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 

13
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0
0

ىلص2- هلوقو  { مهعبار وه  الإ  ةثالث  ىوجن  نم  نوكي  ام  :ل{ ىلاعت هلوقبو  ةقباسلا  ةيآللاب  لدتسيو  ناكم  لك  يف  هللا  نأ  لوقي  نم  ىلع  درن  فيك 
.؟} دجاس وهو  هبر  نم  دبعلا  نوكي  ام  برقأ  :} ملسو هيلع  هللا 

؟.3- دوجو لك  يف  دوجوم  هللا  نأ  انلوق  حصي  له 
.؟4- ضرألا يف  يأ  كلاذ  لبق  ناك  نيأف  شرعلا  ىلع  وتسم  هللا  ناك  اذإ  نولوقي  نيذلا  ةيفوصلا  ىلع  درن  فيك 
ةشقانملا5-
ةقباسلا6- ةيآلا  دئاوف 
-7 { نيضرعم اهنع  اوناك  الإ  مهبر  تايآ  نم  ةيآ  نم  مهيتأت  امو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا8-
-9 { نوءزهتسي هب  اوناكام  اؤابنأ  مهيتأي  فوسف  مهءآج  امل  قحلاب  اوبذك  دقف  ىلاعت { :  هللا  لاق 

دئاوفلا10-
-11 { مكل نكمن  مل  ام  ضرألا  يف  مهانكم  نرق  نم  مهلبق  نم  انكلهأ  مك  اوري  ملأ  ىلاعت { :  هللا  لاق 

02a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.18  ) ( ةغرفم  )  ( 762  )  ( 404  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 { نيرخاء انرق  مهدعب  نم  انأشنأو  مهبونذب  مهانكلهأف  مهتحت  نم  يرجت  راهنألا  انلعجو  اراردم  مهيلع  ءامسلا  انلسرأو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا2-
-3 { نيبم رحس  آلإ  آذه  نإ  اورفك  نيذلا  لاقل  مهيديأب  هوسملف  ساطرق  يف  اباتك  كيلع  انلزن  ولو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا4-
.؟}5- كنارفغ انعطأو  انعمس  اولاقو  :} ىلاعت هلوق  يف  كنارفغ  ىلع  فقولا  حصي  فيك 
.؟6- ةعرسب نآرقلا  ةءارق  ءانثأ  فوقولا  ىعارت  له 
.؟7- ةيآلا سأر  ىلع  ال }  } زمرلا ىنعم  ام 
.؟8- رحسلاب رحسلا  ضقن  مكح  ام 
دئاوفلا9- ةمتت 

مهيلع10- انسبلل  الجر و  هانلعجل  اكلم  هانلعج  ولو  نورظني *  مث ال  رمألا  يـضقل  اكلم  انلزنأ  ولو  كلم  هيلع  لزنأ  الول  اولاقو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
 { نوسبلي ام 

دئاوفلا11-
-12 { نوءزهتسي هب  اوناك  ام  مهنم  اورخس  نيذلاب  قاحف  كلبق  نم  لسرب  ئزهتسا  دقلو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا13-
-14 { نيبذكملا ةبقاع  ناك  فيك  اورظنا  مث  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا15-

02b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 723  )  ( 328  ) 
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تاحفصلا يلامجإ 
9443

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
5ابوروأ
1تارامإلا
1ليزاربلا

7نيصلا
3ايناملأ

1كرامنادلا
2رئازجلا

2رصم
1ايسينودنأ

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا
2تيوكلا

3ايبيل
1برغملا

7ادنلوه
1رطق
2ايسور

6ةيدوعسلا
1ايناركوأ

 (  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 723  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

نيذـلا1- هيف  بير  ةـمايقلا ال  موي  ىلإ  مكنعمجيل  ةـمحرلا  هسفن  ىلع  بتك  هلل  لق  ضرألاو  تاومـسلا  يف  اـم  نمل  لـق  ىلاـعت { :  هللا  لاـق 
 { نونمؤي مهف ال  مهسفنأ  اورسخ 

دئاوفلا2-
-3 { ميلعلا عيمسلا  وهو  راهنلاو  ليلا  يف  نكس  ام  هلو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
ةشقانملا4-
دئاوفلا5-
ننوكت6- الو  ملـسأ  نم  لوأ  نوكأ  نأ  ترمأ  ينإ  لق  معطيالو  معطي  وهو  ضرألاو  تاومـسلا  رطاف  ايلو  ذختأ  هللا  ريغأ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 

 { نيكرشملا نم 
دئاوفلا7-
-8 { ميظع موي  باذع  يبر  تيصع  نإ  فاخأ  ينإ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا9-

-10 { نيبملا زوفلا  كلذو  همحر  دقف  ذئموي  هنع  فرصي  نم  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا11-
-12 { ريدق ئيش  لك  ىلع  وهف  ريخب  كسسمي  نإو  وه  الإ  هل  فشاك  الف  رضب  هللا  كسسمي  نإو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

03a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.34  ) ( ةغرفم  )  ( 705  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  

دئاوفلا1-
-2{ ريبخلا ميكحلا  وه  هدابع و  قوف  رهاقلا  وه  و  ىلاعت { :  هللا  لاق 
نأ3- نودهشتل  مكنئأ  غلب  نمو  هب  مكرذنأل  ناءرقلا  اذه  يلإ  يحوأو  مكنيبو  ينيب  ديهـش  هللا  لق  ةداهـش  ربكأ  ئـش  يأ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 

 { نوكرشت امم  ءىرب  يننإو  دحاو  هلإ  وه  امنإ  لق  دهشأال  لق  ىرخأ  ةهلاء  هللا  عم 
-4................ { هدابع قوف  رهاقلا  وهو  ةيآلا { :  دئاوف 
.؟}5- هير ناهرب  اءر  نأ  آلول  :} ىلاعت هلوق  يف  ةيؤرلا  ىنعم  ام 
.؟6- نيملسملا نم  مه  ناكم  لك  يف  هللا  نإ  لوقي  نم  له 
-7. اهبر نيأ  فرعت  تاناويحلا  ىتح 
-8............{ ةداهش ربكأ  ئش  يأ  لق  ةيآلا { :  ريسفت  ةمتت 

03b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 747  )  ( 383  ) 

 :- تايوتحملا  
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32اكيرمأ
ًايلاح 81نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003630

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103641402

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458449

راوزلا لجس 
105112

ةيمقرلا ةبتكملا 
723731

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108378201

 :- تايوتحملا  

دئاوفلا1-
.؟ 2- ةقيقح هيلإ  لصي  هجو  ىلع  قحلا  هغلبي  نأ  ريفكتلا  طباوض  نم  نأ  ىنعم  ام 
.؟}3- ىرخأ ةهلاء  هللا  عم  نأ  نودهشتل  مكنئأ   :} مسق ةيآلا  هذه  يف  له 
.؟4- جارفألا ابأ  اي  هللا  نع  ماوعلا  لوق  حصي  له 
.؟5- مهعم لماعتن  فيكف  باهولا  دبع  نب  دمحمو  مالسإلا  خيش  لثم  ةمئألا  يف  نوحدقيو  ماوعلا  ىلع  نوسبلي  عدبلا  لهأ 
.؟6- تارادملاو ةنهادملا  نيب  قرفلا  ام 
-7 { نونمؤيال مهف  مهسفنأ  اورسخ  نيذلا  مهءانبأ  نوفرعي  امك  هنوفرعي  باتكلا  مهانيتاء  نيذلا  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا8-
-9 { نوملاظلا حلفيال  هنإ  هتايآب  بذك  وأ  ابذك  هللا  ىلع  ىرتفا  نمم  ملظأ  نمو   : } ىلاعت هللا  لاق 

ةشقانملا10-
ةقباسلا11- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
دئاوفلا12-
.؟13- ماكحلا يف  نونعطي  نيذلا  نم  ملعلا  ةبلط  ىلع  بجاولا  ام 

04a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( ةغرفم  )  ( 751  )  ( 402  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلئسألا1- ةمتت 
.؟2- ةرخآلا يف  مهل  لصحت  لهف  ايندلا  يف  ةبوقعلا  مهل  لصحت  نيملاظلا ال  ضعب  ىرن 
.؟3- هللا ىلع  بيذكتلا  نم  اذه  لهف  دصق  ريغ  نع  ةيآ  لولدم  يف  ناسنإ  أطخأ  اذإ 
.؟4- مالسإلل ةداضملا  رافكلا  ةرصانم  طباض  وهام 
-5{ نومعزت متنك  نيذلا  مكؤاكرش  نيأ  اوكرشأ  نيذلل  لوقن  مث  اعيمج  مهرشحن  مويو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-6 { نوكرشم انك  ام  انبر  هللاو  اولاق  نأ  الإ  مهتنتف  نكت  مل  مث  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-7{ نورتفي اوناك  ام  مهنع  لضو  مهسفنأ  ىلع  اوبذك  فيك  رظنا  ىلاعت { :  هللا  لاق 
تايآلا8- هذه  يف  تاءارقلا  ركذ 
-9........................{ اعيمج مهرشحن  مويو  ةيآلا { :  دئاوف 

-10..............................{ مهتنتف نكت  مل  مث  ةيآلا { :  دئاوف 
اذإ11- ىتح  اهب  اونمؤيال  ةـياء  لك  اوري  نإو  ارقو  مهناذاء  يفو  هوهقفي  نأ  ةـنكأ  مهبولق  ىلع  انلعجو  كيلإ  عمتـسي  نم  مهنمو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

{ نيلوألا ريطاسأ  آلإ  اذه  نإ  اورفك  نيذلا  لوقي  كنولداجي  كوءآج 
دئاوفلا12-
-13{ نورعشي امو  مهسفنأ  الإ  نوكلهي  نإو  هنع  نوئني  هنع و  نوهني  مهو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
.؟14- نيملكتملا لاوقأ  ةعلاطمل  اهب  حصني  يتلا  بتكلا  يه  ام 
.؟15- الالض سانلا  ديزي  هللا  نأ  نيبو  مهلهجب  نوروذعم  لالضلا  عابتأ  نوك  نيب  عمجن  فيك 
.؟16- هقالطإ ىلع  اقحم } ناك  ولو  ءارملا  كرت  نمل  ةنجلا  ضبر  يف  تيب  ميعز  انأ   } ثيدحلا له 
ةقباسلا17- ةيآلا  دئاوف 
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04b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( ةغرفم  )  ( 715  )  ( 392  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 { نينمؤملا نم  نوكنو  انبر  تايآب  بذكنالو  درن  انتيلاي  اولاقف  رانلا  ىلع  اوفقو  ذإ  ىرت  ولو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
يبنلا2- نع  عفادي  ناك  امل  بلاط  يبأ  يف  تلزن  { نورعـشي امو  مهـسفنأ  الإ  نوكلهي  نإو  هنع  نوئني  هنع و  نوهني  مهو  ةـيآلا {: نأ  حيحـص  له 

.؟ ملسو هيلع  هللا  ىلص 
ةقباسلا3- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
دئاوفلا4-
-5{ نوبذاكل مهنإو  هنع  اوهن  امل  اوداعل  اودر  ولو  لبق  نم  نوفخي  اوناك  ام  مهل  ادب  لب  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا6-
-7{ نيثوعبمب نحن  امو  ايندلا  انتايح  الإ  يه  نإ  اولاقو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا8-
-9{ نورفكت متنك  امب  باذعلا  اوقوذف  لاق  انبرو  ىلب  اولاق  قحلاب  اذه  سيلأ  لاق  مهبر  ىلع  اوفقو  ذإ  ىرت  ولو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

دئاوفلا10-
.؟11- ربكأ كرش  اذه  لهف  هب  مسقملا  ميظعت  دصق  اذإ  هللا  ريغب  فلاحلا 
ةلئسالا12-
.؟13- قدص فحصملاب  فلح  اذإو  قدصي  مل  هللاب  فلح  اذإ  سانلا  ضعب  مكح  ام 
.؟14- بيذكتلا نم  اذه  لهف  كلذ  تيأر  له  نولوقي  ربقلا  باذعب  مهتفوخ  اذإ  سانلا  ضعب 
.؟15- مهيلع دري  فيكف  كلذ  يلع  ردق  هللا  كل  لوقي  هتحصن  اذإ  سانلا  ضعب 
.؟16- ةايحلا ةيمهأ  تلطبل  ثعبلا  الول  ةرابعلا  حصت  له 
مهرازوأ17- نولمحي  مهو  اهيف  انطرف  ام  ىلع  انترـسح  اي  اولاق  ةتغب  ةعاسلا  مهتءاج  اذإ  ىتح  هللا  ءاقلب  اوبذـك  نيذـلا  رـسخ  دـق  ىلاعت { :  لاق 

{ نورزي ام  ءاس  الأ  مهروهظ  ىلع 
دئاوفلا18-

05a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 695  )  ( 340  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
ةقباسلا2- ةيآلا  دئاوف  ىلإ  ةدوع 
.؟3- لامعألا ءازج  نود  رازوألا  لمحي  هنأ  هانعم  لهف  { مكاياطخ لمحنلو   : } ىلاعت هللا  لوقك  اياطخلاب  ريبعتلا  متي  تايآلا  ضعب  يف 
.؟4- ةهج ريغ  يف  هللا  ىري  نأ  نكمي  له 
-5 { نولقعت الفأ  نوقتي  نيذلل  ريخ  ةرخآلا  رادللو  وهلو  بعل  الإ  ايندلا  ةايحلا  امو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
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دئاوفلا6-
-7 { نودحجي هللا  تايآب  نيملاظلا  نكلو  كنوبذكي  مهنإف ال  نولوقي  يذلا  كنزحيل  هنإ  ملعن  دق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا8-
ئبن9- نم  كءآج  دقلو  هللا  تاملكل  لدبم  الو  انرـصن  مهاتأ  ىتح  اوذوأو  اوبذك  ام  ىلع  اوربصف  كلبق  نم  لسر  تبذك  دـقلو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

 { نيلسرملا
ةلئسألا10-
ةشقانملا11-
ةقباسلا12- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
دئاوفلا13-

05b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 727  )  ( 355  ) 

 :- تايوتحملا  

دئاوفلا1- ةمتت 
.؟}2- هللا رصن  ىتم  هعم  اونمآ  نيذلاو  لوسرلا  لوقي  ىتح   :} ىلاعت هلوق  يف  لاؤسلا  هجو  ام 
كانه3- نأ  هانعم  لهف  . هنيميب لكألا  نم  عنتما  يذلاك  ةدرلا  هيلع  ىشخي  ارابكتـسا  نونـسملا  كرت  نم  هنأو  رابكتـسإلا  ةدرلا  لوصأ  نم  هنأ  انلق 

.؟ ربك نود  ربك 
هللا4- ءاش  ولو  ةيآب  مهيتأتف  ءامسلا  يف  املس  وأ  ضرألا  يف  اقفن  يغتبت  نأ  تعطتسا  نإف  مهضارعإ  كيلع  ربك  ناك  نإ  و  ىلاعت { :  هللا  لاق 

{ نيلهاجلا نم  ننوكت  الف  ىدهلا  ىلع  مهعمجل 
دئاوفلا5-
ةشقانملا6-
-7{ نوعجري هيلإ  مث  هللا  مهثعبي  ىتوملا  نوعمسي و  نيذلا  بيجتسي  امنإ  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا8-
-9{ نوملعي مهرثكأ ال  نكل  ةيآ و  لزني  نأ  ىلع  رداق  هللا  نإ  لق  هبر  نم  ةيآ  هيلع  لزن  الول  اولاقو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

06a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.31  ) ( ةغرفم  )  ( 737  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
دئاوفلا2-
مهبر3- ىلإ  مث  ئيـش  نم  باتكلا  يف  انطرف  اـم  مكلاـثمأ  ممأ  ـالإ  هيحاـنجب  ريطي  رئاـط  ـالو  ضرـألا  يف  ةـبآد  نم  اـم  و  ىلاـعت { :  هللا  لاـق 

{ نورشحي
.؟4- اهعنمن لهف  مرحلا  يف  مامحلا  ديصت  ررهلا  ضعب  ىرن 
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.؟5- باودلا نم  يه  له  ةايح  اهيف  سيل  يتلا  ءايشألا 
ةلئسألا6-
-7. لمنلا ةصق 
.؟8- هلتقن نأ  انل  لهف  يذؤي  لمنلا  ناك  اذإ 
ةشقانملا9-

-10{ نورشحي مهبر  ىلإ  مث  ئيش  نم  باتكلا  يف  انطرف  ام  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا11-
-12{ ميقتسم طارص  ىلع  هلعجي  أشي  نمو  هللضي  هللا  ءاشي  نم  تاملظلا  يف  مكبو  مص  انتايآب  اوبذك  نيذلاو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا13-
-14{ نيقداص متنك  نإ  نوعدت  هللا  ريغأ  ةعاسلا  مكتتأ  وأ  هللا  باذع  مكاتأ  نإ  مكتيءرأ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-15{ نوكرشت ام  نوسنتو  ءاش  نإ  هيلإ  نوعدت  ام  فشكيف  نوعدت  هايإ  لب  ىلاعت { :  هللا  لاق 
ةلئسألا16-
.؟17- ظوفحملا حوللا  هنأ  { نورشحي مهبر  ىلإ  مث  ئيش  نم  باتكلا  يف  انطرف  ام  ىلاعت { :  هللا  لوق  لمتحي  له 
.؟}18- انتايآب اوبذك  نيذلا   :} ىلاعت هلوق  يف  نولخدي  له  تايآلا  نوفرحي  نيذلا 
ةلئسألا19-
.؟20- هيف فطللا  كلأسن  نكلو  ءاضقلا  در  كلأسن  انإ ال  مهللا  ءاعدلا  حصي  له 

06b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 722  )  ( 374  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلئسألا1- ةمتت 
.؟2- هللا قلخ  فرشأ  ىلع  مالسلاو  ةالصلا  انلوق  حصي  له 
نيتقباسلا3- نيتيآلا  دئاوف 
-4{ نوعرضتي مهلعل  ءآرضلاو  ءآسأبلاب  مهانذخأف  كلبق  نم  ممأ  ىلإ  آنسرأ  دقلو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-5{ نولمعي اوناك  ام  ناطيشلا  مهل  نيزو  مهبولق  تسق  نكلو  اوعرضت  انسأب  مهءآج  ذإ  آلولف  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-6{ نوسلبم مه  اذإف  ةتغب  مهانذخأ  اوتوأ  آمب  اوحرف  اذإ  ىتح  ئيش  لك  باوبأ  مهيلع  انحتف  هب  اوركذ  ام  اوسن  املف  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-7............{ ممأ ىلإ  انلسرأ  دقلو  ةيآلا { :  دئاوف 
-8.............{ انسأب مهءآج  ذإ  آلولف  ةيآلا { :  دئاوف 
.؟9- اهعيوجت سفنلا  بيذهت  نم  له 

.؟10- قولخم لك  يف  ماع  { ءامسلا يف  نم  مكمحري  ضرألا  يف  نم  اومحرا   } ثيدحلا له 
.؟11- هتلماعم نوكت  فيك  كرشلا  عقاو  وهو  ةجحلا  هيلع  مقت  مل  نم 
-12............{ انسأب مهءآج  ذإ  آلولف  ةيآلا { :  دئاوف  ةمتت 
-13..............{ هب اوركذ  ام  اوسن  املف  ةيآلا { :  دئاوف 
-14{ نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  اوملظ  نيذلا  موقلا  رباد  عطقف  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا15-
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مه16- مث  تايآلا  فرصن  فيك  رظنا  هب  مكيتأي  هللا  ريغ  هلإ  نم  مكبولق  ىلع  متخو  مكراصبأو  مكعمس  هللا  ذخأ  نإ  متيءرأ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
{ نوفدصي

دئاوفلا17-
-18{ نوملاظلا موقلا  الإ  كلهي  له  ةرهج  وأ  ةتغب  هللا  باذع  مكاتأ  نإ  مكتيءرأ  لق  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا19-
-20 { نونزحي مه  الو  مهيلع  فوخ  الف  حلصأو  نماء  نمف  نيرذنم  نيرشبم و  الإ  نيلسرملا  لسرن  امو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

07a- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( ةغرفم  )  ( 726  )  ( 410  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2{ نوقسفي اوناك  امب  باذعلا  مهسمي  انتايآب  اوبذك  نيذلاو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
-3..................{ نيلسرملا لسرن  امو  ةيآلا { :  دئاوف 
-4..............{ انتايآب اوبذك  نيذلاو  ةيآلا { :  دئاوف 
.؟}5- نورفاكلا مه  كئالوأف  هللا  لزنأ  امب  مكحي  مل  نمو  :} ىلاعت هللا  لوق  يف  كلذك  وه  لهف  قسفلا  ىلع  قلطي  ام  رفكلا  نم  نأ  انركذ 
.؟6- جراوخلاب هبش  مهيف  ناميإلا  يف  لامعالا  لوخد  اوثحب  نيذلا  له 
يوتـسي7- له  لق  يلإ  ىحوي  ام  الإ  عبتأ  نإ  كلم  ينإ  مكل  لوقأ  بيغلا و آل  ملعأ  هللا و آل  نئآزخ  يدـنع  مكل  لوقأ  لـق آل  ىلاـعت { :  هللا  لاـق 

{ نوركفتت الفأ  ريصبلا  ىمعألا و 
دئاوفلا8-
-9. فحصملا عمج  ىلع  مالكلا 

-10. بيراحملا ةعدب  ىلع  مالكلا 

07b- ماعنألا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( ةغرفم  )  ( 767  )  ( 403  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. بيراحملا ةعدب  ىلع  مالكلا 
.؟2- عدبلا لهأل  اميظع  اباب  انحتف  نوكن  حلاصملاب  انلق  اذإ  له 
.؟3- بيراحملا ىلع  ةلالجلا  ظفل  وأ  تايآ  بتكي  نم  مكح  ام 
.؟4- نحن اهريغن  لهف  بيراحملا  ةعدب  رييغتب  ةلوؤسملا  تاهجلا  مقت  مل  اذإ 
.؟5- نجلاب نيعتسي  يذلاك  يبسنلا  بيغلا  ملع  يعدي  نم  رفكن  له 
ةشقانملا6-
-7{ نوركفتت الفأ  ريصبلا  ىمعألا و  يوتسي  له  لق  يلإ  ىحوي  ام  الإ  عبتأ  نإ  :}.. ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-8{ نوقتي مهلعل  عيفش  الو  يلو  هنود  نم  مهل  سيل  مهبر  ىلإ  اورشحي  نأ  نوفاخي  نيذلا  هب  رذنأو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
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دئاوفلا9-
نم10- مهيلع  كباسح  نم  امو  ئيش  نم  مهباسح  نم  كيلع  ام  ههجو  نوديري  يشعلا  ةادغلاب و  مهبر  نوعدي  نيذلا  درطت  الو  ىلاعت { :  هللا  لاق 

{ نيملاظلا نم  نوكتف  مهدرطتف  ئيش 
دئاوفلا11-
-12{ نيركاشلاب ملعأب  هللا  سيلأ  آننيب  نم  مهيلع  هللا  نم  ءآلؤهأ  اولوقيل  ضعبب  مهضعب  انتف  كلذكو  ىلاعت { :  هللا  لاق 
دئاوفلا13-
ةلئسألا14-
.؟15- تايآلا بسانت  يف  ثجبي  نميف  مكيأر  ام 
.؟}16- هليبس نع  لضي  نم  ملعأ  وه  كير  نإ   :} ىلاعت هللا  لوق  ىنعم  ام 
.؟17- لجوزع هللا  ةيؤر  ىلع  ةلالد  { ههجو نوديري  ىلاعت {:  هللا  لوق  يف  له 
.؟18- ريزعتلا يف  ةعافشلا  زوجت  له 
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